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EURO 2020, odbywające się
w dniach 11 czerwca-11 lipca,
to święto wszystkich kibiców.
W Polsce ich nie brakuje: według danych
aż 65% Polaków jest fanami piłki nożnej!
EURO 2020 jest przełożone z zeszłego
roku, zatem kibice musieli czekać na nie
długie pięć lat. Tym chętniej będą oglądać
mecze i przeżywać piłkarskie emocje.
Najlepiej robić to w gronie znajomych
– spragnieni kontaktu z ludźmi po wielu
miesiącach obostrzeń sanitarnych kibice
z radością zorganizują domowe spotkania
przy meczu.
Na takie właśnie posiadówki przy EURO
2020 idealne będą słodkie i słone
przekąski, własnoręcznie zrobione proste
przystawki typu finger food, a do tego,
oczywiście, ulubiony napój kibiców, czyli
piwo w różnej postaci. Popularne są
piwa jasne, bezalkoholowe lub smakowe.
Inne napoje wybierane przez fanów
piki nożnej to gotowe drinki RTD, soki
owocowe lub woda, zapewniająca
nawodnienie w ciepłe dni. Przy organizacji
domowych spotkań przy meczach nie
można zapomnieć o jednorazowych
talerzach i sztućcach oraz akcesoriach do
posprzątania jak ręczniki papierowe.
Mały sklep osiedlowy to najlepsze miejsce
by zaopatrzyć się w te produkty. Można
po nie wpaść dosłownie w przerwie
meczu, gdy czegoś zabraknie. Wykorzystaj
tę niebywałą okazję nadarzającą się
raz na kilka lat, by poprawić sprzedaż
produktów spożywanych podczas meczów
i kojarzących się z kibicowaniem. Zadbaj
o mistrzowski asortyment, a wygrasz
lojalność konsumentów i zwiększysz
przychody!

Wstrzel się z ofertą

w EURo

2020!
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piwo
do meczyku!
Picie piwa do meczu to już model kulturowy. Ten wzorzec
zachowania wywodzi się z Wielkiej Brytanii, kolebki piłki
nożnej, gdzie od dekad ogląda się mecze w pubach,
popijając kufel piwa.
• Badania wskazują, że od roku 1992 w latach, gdy
odbywają się Mistrzostwa Świata lub Europy w piłce
nożnej sprzedaż piwa w Polsce wzrasta o 5,9%!
• W latach, gdy nie ma tych turniejów wzrost wynosi
średnio jedynie 0,6%.

Jakie piwo
pijemy do meczu?
Upewnij się, że te rodzaje i marki piwa znajdą się na półkach
Twojego sklepu w trakcie trwania EURO 2020!
• Polacy wybierają do meczu piwo jasne, IPA/APA czy pilznera. Te dwa ostatnie gatunki
odnotowały wzrost zainteresowania na listach zakupowych Listonic w roku 2020
o odpowiednio 95% i 92%.
• Hitem sprzedaży roku ubiegłego, po który chętnie sięgamy każdego lata i także
przed meczem, są piwa smakowe.
• Wciąż umacnia się pozycja piw bezalkoholowych – tu w roku 2020 wzrost
zainteresowania aż o 139% zanotowało Tyskie 0,0 proc., o 145% Warka Radler Zero, a
o 137% Żywiec Zero.
• Coraz częściej konsumenci i kibice stawiają na dobre piwo kraftowe, jak Namysłów
czy Zatecky.
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EURO najwięcej razy
wygrali Niemcy (1972,
1980, 1996) oraz
Hiszpanie (1964, 2008,
2012). Hiszpania jest
jedyną drużyną, która
obroniła tytuł Mistrza
Europy.

Ważne!

Według ank
iety
przeprowad
zonej
przed EURO
2020 aż
94% respon
dentów
deklaruje z
akup piwa
na mecz!
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Piwo i chipsy:

mariaż idealny!
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Do piwa konsumenci bardzo często dorzucają do koszyka chipsy.
Słony smak chipsów oraz gorycz piwa świetnie się uzupełniają.
Dane po poprzednim EURO wskazują,
że ulubione smaki chipsów wybierane
do meczów i piwa to:
•
•
•
•

Czy wiesz, że...
Obecnym Mistrzem Europy
jest Portugalia. Mistrzem
Świata jest zaś Francja, która
jeśli teraz wygrałaby, to
wyrównałaby liczbę zwycięstw
z Hiszpanią i Niemcami (po 3,
bo Francja wygrała w latach
1984 i 2000), a także po
raz drugi w historii byłaby
jednocześnie Mistrzem Świata
i Europy (było tak już w roku
2000).

zielona cebulka,
papryka,
ser z cebulką,
solone.

Słone przekąski
na medal
Nie tylko chipsy doskonale pasują do piwa oraz
meczowej atmosfery. Sprawdza się wszystko,
co da się chrupać z jednej paczki czy miski.
•
•
•
•
•

Co najchętniej kupują kibice w kategorii słonych
przekąsek? Badania wskazują kilka
produktów na medal:
chipsy – wybiera je 78% badanych,
paluszki i precelki – 60% wskazań,
orzeszki – 52% odpowiedzi.
Na dalszym miejscach znajdują się
chrupki i popcorn.

chipsy
140g, dj snack

mieszanka
studencka
150g, dj snack

Ważne!
Koniecznie ustaw
w sklepie blisko
siebie
chipsy, orzeszki,
popcorn i inne sł
one
przekąski oraz p
iwo.
To komplementarn
e
produkty.

orzeszki

paluszki

100g, dj snack

300g, dj snack
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Energetyczne

rozgrywki
Latem klienci chętnie
kupują napoje
energetyczne i nie
inaczej będzie w tym
sezonie. Tym bardziej,
że te napoje także
świetnie komponują
się z meczami.
Dodadzą energii

Ważne!

Bardzo moc
no rozwija
się segment
energetykó
w
smakowych
. W 2020
roku ich spr
zedaż
wzrosła o 3
3% rok do
roku.

podczas długich
spotkań, a wiadomo,
że na turniejach
zdarzają się
dogrywki czy rzuty
karne…

energetyki
to jeden z
popularniejszych
produktów w
małoformatowych
sklepach:
• Znajdują się w 97% takich
sklepach.
• Na półkach jest aż 18
różnych produktów tego
segmentu.
• Najczęściej wybierane są
puszki 250 ml.
• W zeszłym roku ich
sprzedaż wzrosła o 5% rok
do roku.

napoje
Energetyczne
v-max

0,25L PUSZka

Czy wiesz, że...
EURO 2020 odbywa się
w 11 miastach: w Baku,
Kopenhadze, Londynie,
Monachium, Budapeszcie,
Rzymie, Amsterdamie,
Bukareszcie, Sankt
Petersburgu, Glasgow,
Sewilli.
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Na gorycz porazki

słodkie
przekąski

Gdy ulubionej drużynie nie idzie za dobrze,
gorycz porażki osłodzą przekąski, takie jak
ciastka czy rogaliki… Kibice wybierają je w
trakcie turniejów piłki nożnej równie często, jak
słone przekąski. Nic dziwnego, w końcu Polacy
kochają słodycze i mogą je jeść na każdą okazję!

W okresie lipiec 2019-2020 na słodycze
wydaliśmy łącznie aż 13 mln zł,
a ich sprzedaż wzrosła r/r o 2,7%!

kilka rad

W małych sklepach postaw na dwie
główne marki, jedną wspierającą
i jedną niszową.

•

Słodycze powinny być w zasięgu
wzroku klienta.

•

Mile widziane są całe regały
słodyczy.

•

Asortymentu musi być dużo, by
wywołać chęć zakupu.

•

Słodycze to
jedna
z najważnie
jszych kateg
orii
w małoform
atowych
sklepach – o
dpowiadają
za
3,5% warto
ści sprzeda
ży
i trafiają na
ponad 10%
paragonów
.

Co do ciastek?

Merchandising słodkich przekąsek

•

Ważne!

7days
rogal

Ciastka dobrze komponują się do
meczu nie tylko z piwem smakowym czy
bezalkoholowym, ale przede wszystkim
z napojami ready-to-drink
i mocniejszymi drinkami na bazie whisky
czy wódki. Konsumenci wrzucają je też
do koszyka razem z sokami. Pamiętaj,
by ustawiać te komplementarne
produkty blisko siebie.
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Produkty o małej gramaturze ustaw
koło kasy.

100g, dessimo

7days
mini rogaliki

rogalik

7days

dessimo
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Czy wiesz, że...
Po raz pierwszy w historii
EURO nie ma jednego
gospodarza, a 11 miastgospodarzy. Za trzy lata
nastąpi powrót do
tradycji i gospodarzami
będą Niemcy.
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Wytypuj wynik
polskich spotkań:

Polska
gola!

14 czerwca, godz. 18:00 (Sankt-Petersburg):

polska - słowacja

1 2

19 czerwca, godz. 21:00 (Sewilla):

hiszpania - polska

23 czerwca, godz. 18:00 (Sankt-Petersburg):

szwecja - polska

Czy wiesz, że...
Polska zagra po raz
czwarty na EURO. W 2008
roku odpadła w fazie
grupowej. W 2012 roku
była ostatnia w grupie.
Cztery lata temu odniosła
jak do tej pory największy
sukces, dochodząc do
ćwierćfinału, w którym
uległa w rzutach karnych
Portugalczykom,
przyszłym mistrzom.
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idealny do meczu

Finger food
Finger food to przekąski wygodne do spożywania podczas domówek,
letnich imprez czy spotkań przy meczu. Idea jest taka by można było je
chwycić w dłoń i jeść bez użycia sztućców. Do tego typu przekąsek klienci
wybierają gotowe sosy, które dodają im wyjątkowego smaku. W ten sposób
szybko mogą przygotować domowe spotkanie przy meczu nawet dla dużej
liczby znajomych.

MiniCaprese
Składniki:
• 1 opakowanie mini mozzarelli,
• 1 opakowanie pomidorków koktajlowych,
• liście świeżej bazylii,
• sos Winiary tatarski.
Przygotowanie:
Nabij na wykałaczki pomidorka, potem kulkę
mozzarelli i na koniec liść bazylii. Podawaj z
sosem tatarskim Winiary.

sos tatarski,
czosnkowy,
burgerowy
300 ml, winiary

Nuggetsy
Składniki:
• pierś z kurczaka,
• jajko,
• świeża bazylia,
• mozzarella,
• zioła prowansalskie,
• sól, pieprz, olej,
• łyżka musztardy,
• sos Winiary słodko-kwaśny
lub czosnkowy.

SOS meksykańskiSALSA, egzotycznysłodko kwaśny
336-347g, winiary

Przygotowanie:
• Pokrój kurczaka na duże kawałki. Wrzuć do blendera razem
z resztą składników i dokładnie zmiksuj.
• Dopraw masę solą i pieprzem, odstaw na kwadrans do
lodówki.
• Nabierz po łyżeczce masy, formuj nuggetsy i smaż około
3 minuty na głębokim tłuszczu.
• Odcedź na ręczniku papierowym. Podawaj z ulubionym sosem
Winiary.

Czy wiesz, że...
Od roku 1983 nie są
rozgrywane mecze o
3. miejsce na EURO.
Wyłaniany jest zwycięzca,
wicemistrz i dwie drużyny
z miejsc 3-4, które dostają
po brązowym medalu.
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tortilla
pszenna,
wieloziarnista
plony zbóż

Prosta i pyszna przekąska:

tortilla z almette
Ta przekąska nie wymaga dużego
nakładu pracy i środków,
a smakuje doskonale i jest
wygodna do jedzenia – nie
potrzeba nawet sztućców!
Przygotowanie:
• Posmaruj tortillę
serkiem Almette.
• Połóż na niej sałatę lodową,
posól, ułóż 2 plasterki łososia,
trzy plasterki sera oraz kawałki
papryki
i ćwiartki ogórka konserwowego
na jej brzegu.
• Zwiń tortillę w roladkę i pokrój
na plastry.

34

MüLLER
napój mleczny
muller, różne smaki

pudding
milka mleczna czekolada,
ciemna czekolada

deser ryżowy
różne smaki
riso, muller
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dobre
nawodnienie

to podstawa!

Wiedzą to zawodnicy, wiedzą i trenerzy. A kibice do
meczów często zamiast piwa wybierają wodę lub soki.
To idealne napoje zwłaszcza w upalne dni, bo gaszą
pragnienie i świetnie nawadniają.
•

•
•

Konsumenci pakują do koszyka latem i podczas
turnieju piłki nożnej duże opakowania soków
owocowych, niegazowanych napojów i wód
mineralnych.
Lądują one na paragonach razem
z przekąskami, szczególnie tymi zdrowymi,
o mniejszej zawartości soli czy tłuszczu.
Tego typu napoje wypierają w ciepłe dni
izotoniki, napoje energetyczne czy gazowane.

Czy wiesz, że...
Najwięcej goli na
jednych mistrzostwach
zdobył Michel Platini –
dziewięć, podczas turnieju
we Francji w 1984 roku.
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szybki drink

40

do meczu

Napoje RTD, czyli ready-to-drink
(gotowe do wypicia) szturmem
podbijają od kilku lat rynek alkoholi.
Przyczyn jest kilka:
• Wygoda spożywania.
• Uniwersalność – nadają się na grilla, piknik,
domówkę i do meczu.
• Ciekawe połączenia smakowe, których szukają
obecnie konsumenci.
• Moda na napoje z niską zawartością alkoholu –
RTD mają zazwyczaj 4,5%.

whisky

02l, highlander

RTD napędza
sprzedaż whisky
Eksperci wskazują, że popularność drinków
RTD napędza także sprzedaż czystych alkoholi
spirytusowych, na których te napoje są bazowane.
Zauważa się zwiększone zainteresowanie
alkoholami, np. whisky Highlander. Dlatego warto
w sklepie ustawić nie tylko napoje RTD, ale też
różnej pojemności butelki whisky. Coraz więcej
młodych odbiorców wybiera ten szlachetny
trunek.

Whisky Highlander to:
•

whisky & cola

033l, highlander

drinki

033l, juicy lucy

•
•

pełny, nasycony smak o intensywnym,
często dymnym finiszu
bogactwo smaku i aromatu dzięki
3-letniemu leżakowaniu
wyczuwalne nuty owocowe
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red label

jonnie walker
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mocny
fajrant

0,9l wiśniowy

mocny
fajrant

mocny
fajrant

0,9l gorzki

0,35L wiśniowy

mocny
fajrant

mocny
fajrant

0,9l malinowy

0,35L gorzki
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NIE PRZEGAP ŻADNEGO MECZU!
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52
jack daniel’s

tennessee whiskey
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dogrywka:

czas sprzątania
Kilka uniwersalnych i przydatnych
produktów pozwoli kibicom
sprawnie ogarnąć mieszkanie, to jest:
•

Ręcznik papierowy – niezbędny
w każdym domu do czyszczenia
powierzchni i nie tylko.

•

Folia aluminiowa – matowa strona
wydłuża świeżość resztek zimnych
przekąsek.

•

Worki na śmieci – małe i większe,
do posegregowania odpowiednio
odpadów jak butelki, puszki, resztki
żywności, papierowe sztućce.

Ważn
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Na półce z produktami gospodarstwa
domowej umieść przynajmniej kilka sztuk
tych towarów.

Czy wiesz, że...
folia aluminiowa

pan pack

folia spożywcza

pan pack

Według bukmacherów
faworytami EURO 2020 są
ex aequo Francja i Anglia, a
następnie Belgia, Niemcy,
Hiszpania, Portugalia,
Włochy, Holandia. Według
znawców czarne konie to
Finlandia, Polska, Turcja.

ręczniki
papierowe

2W 460L A1,
mea

worki
na śmieci

35l/60l, Pan Pac

serwetki

pan pack
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Meczowa
odprawa

przygotowanie spotkania
Na domowe spotkanie przy meczu przydają się jednorazowe
naczynia i sztućce. Obecnie z racji mody na ekologię oraz
zbliżającego się wejścia w życie unijnej dyrektywy zakazującej
obrotu opakowań plastikowych, warto postawić na papierowe
naczynia. Przemawiają za nimi:

•
•
•

P

er
rz

w a w me c
zu

:

•

w

Wygoda użytkowania – idealne do serwowania zimnych przekąsek.
Ekologiczność – papier rozkłada się jedynie kilka miesięcy.
Bezpieczeństwo – rantami plastikowych naczyń można się skaleczyć,
papierowe są miękkie i nie powodują tego ryzyka.
Atrakcyjna cena.
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hurtownie.eurocash.pl

